ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ»
για τη «Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα
κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων»
Θέματα Συνάντησης

•

Σύντομη παρουσίαση των φορέων της Θεματικής Ομάδας Εργασίας.

•

Θεσμικό πλαίσιο και υφιστάμενη κατάσταση.

•

Στόχοι και αντικείμενο της Θεματικής Ομάδας.

•

Προγραμματισμός ανά συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας.

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της τρίτης
Θεματικής Ομάδας Εργασίας για την «Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την ενίσχυση της
συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων». Η συνάντηση αυτή
αποτελεί μέρος των δράσεων δικτύωσης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Έργου
«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης
και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» (Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση»), που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών ως Τελικός
Δικαιούχος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι φορέων:
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας: Ιφιγένεια Καρτσιώτου (Πρόεδρος ΔΣ), Ειρήνη Μάρη
(Υπεύθυνη Έργου), Μιχάλης Σινίκογλου (Μέλος Ομάδας Έργου), Σοφία Μανδηλαρά (Μέλος
Ομάδας Έργου), Ναυσικά Μοσχοβάκου (Μέλος Ομάδας Έργου).
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων: Χριστίνα Αγορίτσα
Εκ μέρους της Στ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής: Μαρία Μπεγκλή, Κατερίνα Τσαρουχά
Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Αντώνης Καϊλής
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Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών: Σοφία Οικονομάκου
Ελληνική Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών: Μίκα Ιωαννίδου
Ένωση Γυναικών Ελλάδας: Μαίρη Πλάκα
Ένωση Γυναικών Κρήτης: Ρένα Κιτσοπανίδου, Γρηγορία Κορδοπατη-Πατεράκη,
Μαρία Συναρέλλη
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού: Γεωργία Αβαταγγέλου
Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ευτυχία Σημιακάκη
Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών: Λίλιαν Γαζή
Κοινωνική Αρωγή Ελλάδος: Καλλιρρόη Νίκολη
Λύκειο των Ελληνίδων: Αγλαΐα Ρομπόκου
Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων: Τριανταφυλλιά Ανδριάνα
Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών: Λίλιαν Ζέλλου, Σοφία Κορμέντζα
Πολιτικός Σύνδεσμός Γυναικών: Τέτα Διαμαντοπούλου
Πρωτοβουλία Γυναίκα και Υγεία: Βάσω Μαργαριτίδου
Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος: Μαρία Πυργάκη

Αρχικά, τη συζήτηση άνοιξε η Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΘΙ, κ. Ιφιγένεια Καρτσιώτου
καλωσορίζοντας τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και επισημαίνοντας ότι αντικείμενο της
συγκεκριμένης θεματικής ομάδας εργασίας αποτελεί η εξέταση και η διατύπωση
προτάσεων για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τη συμμετοχή των γυναικών
στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, η κ. Καρτσιώτου σημείωσε ότι το Έργο
«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης
και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής», στο πλαίσιο του οποίου
εντάσσονται και οι εργασίες της συγκεκριμένης θεματικής ομάδας για τη διαμόρφωση νέου
πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών
αποφάσεων, αποτελεί μέρος μιας συνολικότερης προσπάθειας για την ενίσχυση της
συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η οποία περιλαμβάνει
αντίστοιχα Έργα σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης (τελικός Δικαιούχος ΠΕΤΑ ΑΕ) και Κοινωνικών
Εταίρων.
Στη συνέχεια, οι συμμετέχουσες παρουσίασαν τον εαυτό τους και τους φορείς τους οποίους
εκπροσωπούν και τον λόγο έλαβε ο Αναπληρωτής επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, κ. Αντώνης Καϊλής. Ο κ. Καϊλής κατά τη διάρκεια της εισήγησής του παρουσίασε
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εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τη συμμετοχή των γυναικών και την προώθηση της ισότητας
των φύλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αρχικά, επεσήμανε την έμφαση που δίνεται διαχρονικά
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα ισότητας των φύλων, η οποία ξεκίνησε με τη δημιουργία
Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Ο κ. Καϊλής διευκρίνισε ότι σε επίπεδο ευρωεκλογών
ισχύουν οι εκλογικοί νόμοι της κάθε χώρας και δεν υπάρχει σχετικός ενιαίος ευρωπαϊκός νόμος,
επισημαίνοντας παράλληλα ότι άλλες χώρες είναι πιο προηγμένες σε επίπεδο εκλογικής νομοθεσίας
σε θέματα ισότητας (π.χ. σκανδιναβικές χώρες) προβλέποντας ποσόστωση 50% για κάθε φύλο.
Ωστόσο, σημείωσε ότι και πολλά κόμματα εφαρμόζουν άτυπα ποσόστωση για κάθε φύλο (π.χ. το
ΠΑΣΟΚ).
Επιπλέον, ο Αναπληρωτής επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Ελλάδα σχολίασε την πτώση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
μετά την ένταξη των νέων χωρών στην ΕΕ και στη συνέχεια παρουσίασε την εφαρμογή της ένταξης
της διάστασης του φύλου (gender maistreaming) στις θέσεις ευθύνης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κατά την τελευταία δεκαετία. Επιπρόσθετα, ο κ. Καϊλής σημείωσε την συντονισμένη
προσπάθεια που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την θέσπιση κανονισμού που θα διέπει τα
ευρωπαϊκά κόμματα, λαμβάνοντας υπόψη -μεταξύ άλλων- ζητήματα που αφορούν στη σύνθεση, τη
χρηματοδότηση, τους νομικούς κανόνες και την εσωτερική τους λειτουργία, στην οποία
εμπεριέχεται ο δημοκρατικός χαρακτήρας και η προώθηση της ισότητας των φύλων. Τέλος, ο κ.
Καϊλής αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με
πρωτοβουλία των Επιτρόπων Spidla και Reding, για την προώθηση των γυναικών στην οικονομία και
την πολιτική και υπογράμμισε ότι το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάντα ανοιχτό
για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, αναφερόμενος ενδεικτικά στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν
για την παγκόσμια ημέρα των γυναικών. Στο σημείο αυτό η κ. Μίκα Ιωαννίδου ενημέρωσε τα μέλη
της ομάδας για την εκδήλωση που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών στο χώρο του
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 29 Μαρτίου 2013.
Τα μέλη της ομάδας είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματά τους στον Αναπληρωτή
επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά από τη διατύπωση σχετικού
ερωτήματος ο κ. Καϊλής και η κ. Οικονομάκου έδωσαν διευκρινήσεις ως προς την εξέλιξη της
πρωτοβουλίας της Επιτρόπου Reding για την προώθηση των γυναικών στην οικονομία. Στο σημείο
αυτό η κ. Ιωαννίδου εξέφρασε τον προβληματισμό της για τον τρόπο με τον οποίο η οικονομική
κρίση πλήττει τις γυναίκες που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και για την ισότητα των
φύλων γενικότερα. Τέλος, μετά από ερώτημα προς τον κ. Καϊλή σχετικά με τη δυνατότητα
διαμόρφωσης ενιαίου πανευρωπαϊκού πλαισίου για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, ο κ.
Καϊλής υποστήριξε ότι κανονιστικά είναι εξαιρετικά δύσκολο, ωστόσο επισήμανε ότι θα μπορούσαν
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να εντοπιστούν συγκεκριμένου άξονες στους οποίους θα μπορούσαν να βασιστούν σχετικές
κατοχυρώσεις.
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε η κ. Χριστίνα Αγορίτσα, Προϊσταμένη του Τμήματος
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), η οποία
παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στο εθνικό και ευρωπαϊκό
κοινοβούλιο, την κυβέρνηση και την αυτοδιοίκηση –όπου η συμμετοχή των γυναικών είναι
εξαιρετικά χαμηλή- και στη συνέχεια έδωσε έμφαση στα Έργα που χρηματοδοτεί η ΓΓΙΦ για την
ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, η κ. Αγορίτσα
τόνισε ότι για τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών
στα κέντρα λήψης αποφάσεων συνιστά σημαντικό αναπτυξιακό μοχλό και για το λόγο αυτό η ΓΓΙΦ
υλοποίησε το 2010 σχετική καμπάνια ευαισθητοποίησης για τις Αυτοδιοικητικές εκλογές, ενώ
παράλληλα έχει ήδη σχεδιάσει αντίστοιχες καμπάνιες για τις εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές.
Επιπλέον, η εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων παρουσίασε τον τρόπο με
τον οποίο η ΓΓΙΦ παρακολουθεί την εφαρμογή των κατά φύλο ποσοστώσεων σε εθνικό επίπεδο στα
συλλογικά όργανα της διοίκησης, όπως αυτή ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, και ανέφερε ότι
στο πλαίσιο της υποχρέωσης που προκύπτει αναφορικά με την κοινοποίηση σχετικών αποφάσεων
στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, η ΓΓΙΦ, σε περιπτώσεις μη νόμιμης σύνθεσης,
προβαίνει σε επισήμανση κινδύνου ακυρότητας. Κλείνοντας, η κ. Αγορίτσα εξέφρασε την ανησυχία
της σχετικά με τον κίνδυνο οπισθοχώρησης αναφορικά με την προώθηση των θεμάτων ισότητας
λόγω της οικονομικής κρίσης, και υπογράμμισε την αναγκαιότητα συνέχισης των πολιτικών ισότητας
των φύλων και διασφάλισης της βιωσιμότητας των δομών που δημιουργούνται μέσω του ΕΣΠΑ
πέραν της λήξης του.
Στο σημείο αυτό, η Πρόεδρος του ΚΕΘΙ ανέφερε ότι, παρόλη τη χαμηλή συμμετοχή των
γυναικών σε υπουργικές θέσεις, έχει ιδιαίτερη αξία να αναφερθεί ότι σε θέσεις Γενικών
Γραμματέων Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ο αριθμός των γυναικών είναι σαφώς
μεγαλύτερος.
Εν συνεχεία, η Υπεύθυνη του Έργου, κ. Ειρήνη Μάρη, παρουσίασε τη μεθοδολογία και το
γενικό πλαίσιο εργασιών της θεματικής ομάδας εργασίας, καθώς επίσης σημείωσε την
αναγκαιότητα της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης -ποσοτικά και ποιοτικά- και
ενημέρωσε σχετικά με τη παρουσία συνταγματολόγου στην επόμενη συνάντηση της θεματικής
ομάδας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της θεματικής ομάδας. Επιπλέον, η κ. Μάρη ζήτησε
από τα μέλη της ομάδας εργασίας να αποστείλουν σχετικές προτάσεις που πιθανώς έχουν ήδη
καταγράψει οι φορείς που εκπροσωπούν, προκειμένου να αξιοποιηθεί η δουλειά που έχει ήδη
πραγματοποιηθεί. Η κ. Μάρη δεσμεύτηκε ότι το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας θα
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αναζητήσει τους άξονες βάσει των οποίων θα συνθέσει τις υπάρχουσες προτάσεις και στη συνέχεια
θα προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία και εμπλουτισμό τους με βάση τα όσα αποφασίσει η θεματική
ομάδα εργασίας. Επίσης, η κ. Μάρη επισήμανε ότι όσα συζητούνται στη θεματική ομάδα εργασίας
θα παρουσιάζονται στην Ολομέλεια του Δικτύου. Η κ. Μίκα Ιωαννίδου σε αυτό το σημείο επισήμανε
ότι είναι καλύτερο το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας να θέσει το γενικό πλαίσιο και τις
μεθοδολογικές κατευθύνσεις και στη συνέχεια το πλαίσιο αυτό να το εμπλουτίσουν οι φορείς που
συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας. Η κ. Καρτσιώτου επισήμανε ότι το Κέντρο Ερευνών για Θέματα
Ισότητας σε κάθε συνάντηση της θεματικής ομάδας θα θέτει εκ των προτέρων την ατζέντα της
συζήτησης, αλλά υπογράμμισε επίσης ότι ο ρόλος του είναι ισότιμος με τον ρόλο των υπόλοιπων
φορέων.
Η κ. Βάσω Μαργαριτίδου, Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας Γυναίκα και Υγεία, σημείωσε ότι είναι
απαραίτητο να τεθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μεθοδολογίας και να οριστούν οι στόχοι της ομάδας
εργασίας, και πρότεινε μετά την ολοκλήρωση κάθε συνάντησης να συντάσσεται ένα ενημερωτικό
δελτίο το οποίο θα αποστέλλεται και θα κοινοποιείται σε πολιτικά κόμματα, φορείς της
Αυτοδιοίκησης και άλλους σχετικούς φορείς, προκειμένου να αποκτήσει εξωστρέφεια η
διαβούλευση που συντελείται στο πλαίσιο της θεματικής ομάδας εργασίας. Επιπλέον, η κ.
Μαργαριτίδου ζήτησε να εξεταστεί ιδιαίτερα το ζήτημα των ποσοστώσεων και να οριστούν οι
διεκδικήσεις σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αφού πρώτα
εξεταστεί η κοινωνική πραγματικότητα και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από αυτή.
Σε συνέχεια της πρότασης της κ. Μαργαριτίδου, η Πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Ερευνών για
Θέματα Ισότητας επισήμανε ότι είναι χρήσιμο μετά το τέλος κάθε συνάντησης να καταγράφεται ένα
συνοπτικό κείμενο που θα αποτυπώνει τα συμπεράσματα που προέκυψαν, το οποίο στο τέλος θα
αποτελέσει μέρος του συνολικού κειμένου προτάσεων που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο των εργασιών
της θεματικής ομάδας. Επιπλέον, η κ. Καρτσιώτου σημείωσε ότι τα ζητήματα του θεσμικού πλαισίου
θα εξεταστούν καλύτερα μετά την παρέμβαση συνταγματολόγου στην επόμενη συνάντηση της
θεματικής ομάδας εργασίας και πρότεινε επιπλέον –πέραν του νομοθετικού πλαισίου- να
εξεταστούν και άλλες πτυχές που άπτονται της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική, όπως για
παράδειγμα η συμμετοχή των γυναικών στα όργανα της Βουλής.
Η κ. Καλλιρρόη Νίκολη, Πρόεδρος της Κοινωνικής Αρωγής Ελλάδος, στην τοποθέτησή της
ανέφερε ότι είναι σημαντικό η θεματική ομάδα να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένο πλαίσιο και να
ορίσει συγκεκριμένα βήματα εργασίας. Με την άποψη αυτή συμφώνησαν η κ. Οικονομάκου και η
κ. Μάρη, οι οποίες τόνισαν ότι είναι σημαντικό αρχικά να εξεταστεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και
να διαπιστωθούν τυχόν κενά και ελλείψεις, προκειμένου να διατυπωθούν βελτιωτικές προτάσεις.
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Στο σημείο αυτό η κ. Γαζή έθεσε στην ομάδα εργασίας το ζήτημα των κατά φύλο
ποσοστώσεων, επισημαίνοντας ότι είναι κρίσιμο να διαπιστωθεί εάν τα μέλη της ομάδας εργασίας
συμφωνούν με την εν λόγω θετική δράση. Η κ. Μάρη, προκειμένου να διευκολύνει το έργο της
ομάδας εργασίας, πρότεινε στην επόμενη συνάντηση να εξεταστεί διεξοδικά το θέμα των
ποσοστώσεων και να παρουσιαστούν καλές πρακτικές σε επίπεδο σχετικής νομοθεσίας από άλλες
χώρες, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση. Με την πρόταση αυτή συμφώνησαν τα μέλη της
ομάδας. Η κ. Μαργαριτίδου σημείωσε ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του ζητήματος των
ποσοστώσεων, είναι σκόπιμο να εξεταστεί και η παρακολούθηση της εφαρμογής του από τη Γενική
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, και πιθανώς να χρειάζεται να διατυπωθούν προτάσεις και προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Η Πρόεδρος του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών, κ. Τέτα Διαμαντοπούλου, έδωσε ιδιαίτερη
έμφαση στο ζήτημα εφαρμογής κατά φύλο ποσοστώσεων στις περιπτώσεις διεξαγωγής εκλογών με
λίστα και πρότεινε τη διατύπωση σχετικής πρότασης από την ομάδα εργασίας. Η κ. Μάρη
συμφώνησε με την τοποθέτηση της κ. Διαμαντοπούλου και επισήμανε ότι θα πρέπει να εξεταστεί
πως η πρόταση αυτή θα διατυπωθεί νομικά.
Στο σημείο αυτό, η κ. Ναυσικά Μοσχοβάκου, μέλος της Ομάδας Έργου, με αφορμή την
παρουσία των εκπροσώπων της Στ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής, κ. Τσαρουχά, έθεσε εκ νέου το

ζήτημα εξέτασης ευρύτερων θεμάτων σχετικών με τη συμμετοχή των γυναικών στο Εθνικό
Κοινοβούλιο, επισημαίνοντας ότι είναι σημαντικό να αποτυπωθεί η συμμετοχή των
γυναικών στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και να μελετηθεί ο Κανονισμός της Βουλής. Για
την επίτευξη των παραπάνω ζήτησε τη συνδρομή των εκπροσώπων της Αντιπροέδρου της
Βουλής, οι οποίες επισήμαναν ότι μπορούν να βοηθήσουν στη συλλογή σχετικών
πληροφοριών αναφορικά με τον Κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και σημείωσαν ότι
θεωρούν πως αποτελεί σημαντική ένδειξη της προσπάθειας για την προώθηση της ισότητας
των φύλων, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο κόμμα επέλεξε να τοποθετήσει μια γυναίκα στη
θέση της Αντιπροέδρου. Πολλά από τα μέλη της ομάδας εξέφρασαν τις ενστάσεις τους ως
προς την αναγκαιότητα εξέτασης του ζητήματος της συμμετοχής των γυναικών στα Όργανα
και τις Επιτροπές του Εθνικού Κοινοβουλίου, καθώς -σύμφωνα με τον ισχύοντα τρόπο
διαμόρφωσης της σύνθεσης των Οργάνων και των Επιτροπών- σε αυτήν την περίπτωση δε
μπορεί να τεθεί ζήτημα ποσόστωσης ή διαμόρφωσης σχετικής πρότασης. Ωστόσο, η
Πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, υποστήριξε ότι είναι πολύ
σημαντικό να εξεταστεί και να επισημανθεί ότι για παράδειγμα στις εφτά (7) θέσεις του
Προεδρείου της Βουλής υπάρχει μόνο μία γυναίκα. Στο ίδιο πλαίσιο, η κ. Μάρη, σημείωσε
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ότι η θεματική ομάδα εργασίας θα πρέπει να λάβει υπόψη και να εξετάσει τα έμφυλα
στερεότυπα που επηρεάζουν συνολικά την εικόνα και τη συμμετοχή των γυναικών στην
πολιτική.
Τέλος, η Πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, συνοψίζοντας τα όσα
ειπώθηκαν στη συνάντηση, επισήμανε ότι το ζήτημα της κατά φύλο ποσόστωσης αποτελεί θέμα που
θα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά και για το λόγο αυτό πρότεινε, στην επόμενη συνάντηση, να
συνεδριάσουν μαζί οι θεματικές ομάδες εργασίας για την «Ένταξη της Διάστασης του φύλου στα
εκτελεστικά όργανα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των πολιτικών φορέων-κομμάτων» και
για τη «Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα
λήψης πολιτικών αποφάσεων», με αποκλειστικό θέμα εργασίας το ζήτημα των ποσοστώσεων. Με
την πρόταση αυτή συμφώνησαν όλα τα μέλη της θεματικής ομάδας εργασίας.

Μέχρι την επόμενη συνάντηση τα μέλη της θεματικής ομάδας καλό είναι:
• Να αποστείλουν προτάσεις σχετικές με το αντικείμενο της θεματικής ομάδας
εργασίας.
• Να επισημάνουν σημεία του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου τα οποία, βάσει της
εμπειρίας τους θεωρούν ότι χρήζουν βελτιώσεων.
• Να συγκεντρώσουν στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στα Όργανα
και τις Επιτροπές του Εθνικού Κοινοβουλίου.
• Να εντοπίσουν και να στείλουν ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της ομάδας χρήσιμα
κείμενα σχετικά με το αντικείμενο της θεματικής ομάδας εργασίας,
• Να καταγράψουν προτάσεις (βλ. σχετικό έντυπο) για την καλύτερη λειτουργία της
θεματικής ομάδας εργασίας.
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας θα προετοιμάσει υλικό που αφορά σε
Καλές Πρακτικές και Νομικά Μοντέλα ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της συμμετοχής
των γυναικών στην πολιτική, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την ενημέρωση των μελών της
θεματικής ομάδας εργασίας και την ανάπτυξη των εργασιών της.
Η επόμενη συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί το
μήνα Ιούνιο.
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Το Έργο: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και
εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» υλοποιείται από το Κέντρο Ερευνών για
Θέματα Ισότητας και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Διοικητική Μεταρρύθμιση» στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ.
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 Αθήνα
Τηλ.: 210 3898000, fax: 210 3898079
E-mail: kethi@kethi.gr, kethi@gynaikes-politiki.gr
www.kethi.gr, www.gynaikes-politiki.gr
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